
Dosarul nr. 2-85/13 

21 octombrie 2013 

HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

fnstanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
în componenţ[t: 
Preşedintele şedinţei, judecător 

Grdier 

mun. Chişil1ău 

NI. Ciugureanu 
E. Turcan 

examinând în şedinţă publică pricina civil[l la cererea de chemare în judecată depusă de 
către ÎM "Auto MaU" SRL împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova privind contestarea actului administrativ, instanţa. 

constaUl: 

La data de 25.04.2013, reci amantul, ÎM "Auto MaU" SRL a depus cererea de chemare în 
judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
privind anularea parţială a deciziei AGEPI nr.13421 din 26.10.2012, anularea Hotărârii 

Comisiei de Contestaţii din 26.03.2013 şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală de a înregistra dreptul exclusiv asupra elementului "WEBMALL" conform cererii 
de înregistrarea mărcii cu nr. depozit 029669 din 18.08.2011. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la data 18.08.2011, ÎM "Auto Mall" SRL a 
depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii 
"WEBMALL HHTepHeT-Mara3HH" cu nr. de depozit 029669 pentru produsele şi serviciile din 

-
La data de 25.05.2012 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Avizul 

provizoriu prin care a înştiinţat Reclamantul că AGEPI a constatat că desemnarea solicitată 
poateJlînregistrată fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor mărcii "WEBtvlALL" 
şi "HHTepHeT-Mara:3HH" deoarece aceste semne, tiind termeni descriptivi, nu pot ti înregistrate 
lqd~pendent în calitate de marcă, conform art. 10 din Legea nr.38/2008 privind protecţia 
I11ăl:cilor. 

_ ....... Reclamantul la data de 25.07.2012 a expediat AGEPI referinţă în care şi-a expus 
d~.zacordul său asupra Avizului provizoriul din 25.05.2012, dar totodată fiind de acord cu 
lim.itarea dreptului exclusiv asupra elementului "HIHepHeT-i-.lara3ITH", pe cînd elementul 
'\~~12BMALL" este pasibil de înregIstrare cu toate drepturile exclusive deoarece acesta 
niqidecum nu poartă caracter descriptiv. 

data de 26.10.2012 AGEPI a emis Decizia nr. 13421, prin care a respins contestaţia 
şi a adoptat hot[lrÎrea privind acceptarea parţială a înregistr[lrii mărcii fără 

dreptului exclusiv asupra elementelor "WEBMALL" şi "mfTepHeT-~Iara.'3HH", cu 
grafice deosebite. 

de 27.12.2012 reclamantul a contestat Decizia AGEPI nr. 13421 din 26.10.2012. 
26.03.2013 Comisia de Contestaţii AGEPI a respins contestarea reclamantului, cu 
în vigoarea Deciziei nr. 13421 din 26.10.2012. 

considerti d Decizia nr. 13421 din 26.10.2012 şi HoUirîrea comisiei de 
26.03.2013 sunt ilegale' şi nefondate deoarece pîrîtul nu a motivat şi nu a 

sale, a indicat numai la general, Cet "Elementul verbal din care este 
WEB MALL este lipsit ele caracter distinctiv, astfel, elementul WEBMALL 

"magazin web" care în ultimul timp este foarte cunoscut consum[ltorilor in 
poate fi acordat cu protecţie exclusivă în calitate de marcel". Reclamantul 

expertiză sau alt act care să stabileasc[t imposibilitatea înregistrării l1l[lrcii 



Reclamantul a prezentat acte ce confirmă că pîrîtul a acceptat cererile altor solicitanti din 
acelaşi domeniu ca şi marca solicitat[l de reclamant şi a înregistrat m[lITile "WEBMONEY", 
"WEBHELP". IWEBCAMPUSI,IWEBlT". "WEBCLlMA", "OPEN WEB NET". "WEBART". 

Reclamantul consideră că pîrîtul în mod eronat a interpretat art. 10 aU din Legea nr. 38-
XVI din 29.02.2008, deoarece reclamantul la elaborarea m[ucii a pornit ele la ideea im:gntării 
unei mărci combinate, care este Ul1 cuvînt artificial (t~ll1tezist). Elementul (verbal şi tigurativ) 
"WEBMALL". a fost format artificiaL prin urmare nu are sens şi nu este menţionat nici Într-un 
dicţionar ca cuvânt aparte cu un sens anume, prin urmare acest cuvânt artificial nu poate fi 
declarat ca termen descriptiv. care ar indica la anumite servicii. 

Mai menţionează reclamantuL C[l sub marca solieitat[l deja este destYlşurată o activitate 
economică. este înregistrată şi pusă În aplicare pagina electronic[t în reţeaua internet 
w-w\V.webmall.md. Sunt efectuate investiţii substanţiale în promovarea serviciilor şi mărfurilor 
sub marca WEBMALL, fapt care a conferit mărcii un renume. iar consumatorii cunosc 
produsele şi serviciile sub marca solicitată şi tac deja o distincţie clară dintre 
produsele/serviciile WEBMALL şi produsele/serviciile altor agenţi economici. Refuzul 
pîrîtului în înregistrarea mărcii solicitate în cererea sa creează reclamantului dificultăţii 

substanţiale în activitatea economică. 
Pîrîtul a solicitat respingerea acţiuni. motivînd că la emiterea hot[lrîrii, Comisia de 

Contestaţii s-a bazat pe prevederile legislaţiei în vigoare, tot odată a constatat că marca 
solicitată nu poate fi acceptată spre protecţie tYtră excluderea dreptului exclusiv asupra 
elementelor verbale deoarece elementul verbal din care este constituită marca solicitată 

"WEBMALL", este lipsit de caracter distinctiv şi nu poate ti acceptat spre înregistrare 
independent în calitate de marcă, că sintagma "magazin web" în ultimul timp este foarte 
cunoscută consumatorilor. 

Referitor la faptul înregistrării mărcii solicitate în mai multe ţări din lume fără a se 
exclude protecţia elementelor verbale, pîrîtul a indicat că puţine state declară disclamarea, 
aceasta fiind tacitrl de cele mai multe ori. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului ÎM "Auto Mall" SRL - Macari Oleg, a 
solicitat admiterea acţiunii ca fondată. 

Reprezentantul pârâtului AGEPI - Rău Maria, nu a recunoscut acţiunea 'şi a solicitat să tie 
respinsă ca fiind neîntemeiată. 

Audiind reprezentanţii -părţilor, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată 
considerEt acţiunea întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 118 al. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească 
circumstanţele pe care le invodt drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu 
dispune altfel. 

Din actele pricinii s-a stabilit, reclamantul ÎM "Auto Mall" SRL la data 18.08.2011 a 
depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii 

"WEBMALL IIHTepHeT-t--raraJIIH" cu nr. de depozit 029669 pentru produsele şi serviciile din 
clasele 35. 38. 42. 45 conform Clasificatorului. AGEPI prin Avizul provizoriu din 25.05.2012 a 
inştiinţat rcclamantul, că marca solicitată poate fi înregistrată 1'8r[t extinderea dreptului exclusiv 
asupra elementelor mărcii "WEBMALL" şi "UH'I'epHeT-MaraJIIH" deoarece aceste semne sunt 
termeni descriptivi şi nu pot fi înregistrate independent în calitate ele marcă. 

Reclamantul pe data de 25.07.2012 a depus referinţa asupra Avizului provizoriul din 
25.05.2012, în care a indicat că este de acord cu limitarea drepturilor exclusive doar asupra 
elementului "H H'repHCT-llfUra:mrr" ~i nu este de acord cu limitmen dreptului exclusiv asupra 
elementului "WEBMALL". La data de 26.10.2012 ACi EPI a emis Decizia nr. 13421, prin care a 
respins contestaţia reclamantului şi a adoptat hotărîrea privind acceptarea parţială a înregistr[trii 
mărcii far[l extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor "WEBIvlALL" şi "lll-ITepHeT
\!ar<13l1lI". cu excepţia executării gratice deosebite. Pe data de 27.12.2012 reclamantul a 
contestat Decizia AGEPI nr. 13421 din 26.10.2012. Pc data de 26.03.2013 Comisia de 
Contestaţii AGEPI a respins contestarea reclamatului, cu menţinerea în vigoare a Deciziei nI'. 
13421 din 26.10.2012. 

in conformitate cu al. 1 art. 4 Legii privindpn)teqia m[trcilor nI'. 38-XVI din 
29:()2.2008, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, este oficiul naţional în domeniul 



····'·:1'->-

protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii 
Moldova protecţie mărcilor în condiţiile acestei legi. 

În conformitate cu litera b); e) al. 2 art. 4 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI 
din 29.02.2008, AGEPI recepţionează şi examinează cererile de înregistrare a mărcilor, 
înregistrează şi eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a m[trcilor, publică oI.ate 
oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova, denumit în 
.continuare BO PI; ţine Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor şi Registrul 
miţional al mărcilor. 

'În conformitate cu art. 5 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, 
pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de 
p~rsoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente tigurative, forme 
tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalaj ului acestuia, precum şi orice 
combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată servi la deosebirea produselor şi/sau 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice . 

. In conformitate cu art. 6 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, 
titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în 
nmnele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite 
prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie -
certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în 
coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se 
stapile,şte prin acordul ·încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluţionează de 
idst~11ţa de judecată co·mpetentă . 

. ' În conformitate 'cu al. 1 art. 10 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 
.' 29;02.2008, Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu 
pre~enta lege, nu pot ti înregistrate independent în .calitate de mărci, cum ar fi termenii 
descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectării intereselor legitime ale 
tituJarului mărcii şi ale terţilor. 
.. , '. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, preC~lm şi alte acte 
nOl;nJ.~ti:ve nu conţin descrieri, modalităţi sau criterii de aprecierea faptLllLÎi 'cînd un element al 
Ji1~iclireprezintă element descriptiv al acestei mărci. . 

;";în asemenea circumstanţe, ţinînd cont de rolul şi atribuţiile AGEPI în calitate de organ 
c~l;felectuează lnregistrarea mărcilor, instanţa consideră că în cadrul stabilirii faptului că 
cat~y~'element al mărcii are caracter descriptiv, AGEPI nu poate să anunţe acest fapt în mod 
A~sjarativ, Însă trebuie Să prezinte analize detaliate şi concluzii pertinente. Deciziile adoptate de 
c~ţreAGEPI la înregistrarea sau refllzul înregistrării, în tiecare caz aparte urmează a ti 
Nş1i;tiGate şi motivate, să confirme cett că anumite elemente ale mărcii au caracter descriptiv. În 
c~z;:s<jntrar, aceasta va ti o încălcare a principiilor flll1damentale pi-evăzute de legislaţia 
n~ţ19riaIă, internaţională, inclusiv Convenţia CEDO. 
r~/;i'Reieşind din atribuţiile AGEPI ca unui organ de înregistrare abilitat, anume acesta şi este 

~.,v.'\,~'5·( 'cu" ,s~ demonstreze cu argumente pertinente şi exhaustive cauza adoptării deciziei efl 
;":';>-;J!.ll~l. tţll verbal din care este constituită marca solicitată "WEBMALL", este lipsit de caracter 
"""C~".".c,.·-· lvşi nu poate ti acceptat spre înregistrare independent în calitate de marcă. Lipsa acest 

., ... şi decizii, în mod obiectiv oferă dreptul de a pune la îndoialăjusteţea AGEPI. 
'decizia AGEPI nr. 13421 din 26.10.2013, cît şi Hotărîrea Comisiei de Contestaţii 

..•..... ' .. , 26.03.2013, precum şi referinţa pîrîtului invocă unul şi acelaşi temei de retllz în 
....... protecţiei exclusive a mărcii solicitate de reclamant, şi anume: "Elementul verual din 

'.constituită marca \VEBMALL este lipsit de caracter distinctiv, astfel, elementul 
. '.' . reprezintă sintagma "magazin web" care în ultimul timp este foarte cunoscut 

.. în acest sens şi nu poate fi acordat cu protecţie exclusivă în calitate de marcă". 
,,·~tn·~'·n consideră că pentru a refllza acordarea protecţiei exclusive asupra m[trcii, nu este 

'.' declararea hlptului precum că sintagma WEBMALL, considerată de AGEPI ca 
"""~;",,".',,' în ultimul timp este foarte cunoscut consum[ltorilor. Este necesară prezentarea 
~tc~YF .. U,","~U,?I,llate şi complete a temeiurilor în baza cărora organul de înregistrare a ajuns 

"~"UL..,,, .. În situatia când solieitanlul nu a fost de acord cu Decizia AGEPI nr:I.144:1' 
ia contestat-o la comisia specializată, existenţa analizeLdet~liat<:!,~~:jl\~ţig~~ .. 

.. ", ::: \.' ~~,."., . ' .. ,:; ~:':i" 

. ~;~~r;L~~~~:~;ii~~~%~ii< ;~~~., \.~::~, 



decizia adoptată, este un element-cheie, deoarece din faptul existenţei sau lipsei unei astfel de 
analize argumentate reiese aprecierea faptului respectării sau încălcării drepturilor 
solicitantuhii; 

Din considerentele că în decizia nr. 13421 din 26.10.2013, În Hotărîrea Comisiei de 
contestaţii şi nici în cadrul examinării acţiunii, AGEPI n-a prezentat argumente, d~.scrieri şi 
analize care să demonstreze de ce elementul WEBMALL este lipsit de caracter distinctiv. 
instanţa ajunge la concluzia că are loc încălcarea drepturilor reclamantului,deoarece AGEPI, În 
calitate de organ de înregistrare specializat, n-a argumentat şi nu a demonstrat de ce elementul 
WEBMALL este lipsit de caracter distinctiv, precum şi cauza motivată de a refuza înregistrarea 
drepturilor exclusive asupra elementelor mărcii solicitate. 

Instanţa reţine, că la. tD.Qmentl1L~0:(J.mjl)~rij':ll:ţiunii în jlJge~gţg'cR~ŞJeJ .. :':Lţăr.L~l\ljnr~gistrat 
marca WEBMALL pe n{;mele reclamantului, acordîndu-i dr~pturi exclusive asupr(l acestCla
fără careva limitări. Ţinînd cont de faptul că principiile de înregistrare a m[lrcilor sunt stabilite 
şi reglementate de actele şi tratatele internaţionale, printre care şi Acordul privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), încheiat la 15 aprilie 1994, la 
care Republica Moldova a aderat prin Legea RM nr.218-XV din 01.06.2001 "Pentru aderarea 
Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului", instanţa constatată că majoritatea 
covîrşitoare a experţilor din diverse ţări, unde s-a solicitat înregistrarea, a decis că marca 'i 
WEB MALL este pasibilă înregistrării fără careva limitări cu acordarea reclamantului a 
drepturilor exclusive. 

Conform art. 14 din Acordul "Privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală 
legate de comerţ" este stabilit, în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii intelectuale, că "orice 
avantaje, favoruri, privilegii sau imunităţi acordate de un Membru naţionalilor oricărei alte ţări 
vor ti, imediat şi necondiţionat, acordate şi naţionalilor tuturor celorlalţi membri". 

În situaţia când majoritatea experţilor din 14 ţări au adoptat decizia de înregistrare fără 
limitări, AGEPI urma să' înregistreze marca WEBMALL fără limitarea drepturilor exclusive, 
t~lpt care rezultă din obligaţiile stabilite la art. 14 din Acordul "Privind aspectele drepturilor de 
proprietate intelectuală legate de comerţ" care în calitatea sa de act juridic internaţional la care 
a aderat Republica Moldova este obligatoriu. 

Instanţa apreciază critic afirmaţia pîrîtului precum că foarte puţine state declară 

disclamarea elementelor mărcii, deoarece pîrîtul nu a prezentat asemenea dovezi, însă 
formularele de înregistrare internaţională a mărcilor (WIPO) anexate la dosar conţin rubrică 
specială "limitare", ce atestă faptul că există procedura de limitare. Fişa cererii nr. 1108484 de 
înregistrare internaţională a mărcii WEBMALL şi certificatul de înregistrare a mărcii 
internaţionale WEBMALL eliberat de biroul internaţional de proprietatc intelectuală (WIPO) 
nu conţin date privind limitările drepturilor exclusive. 

Instanţa la fel reţine, că conform materialelor docarului, AGEPI a admis cererile altor 
persoane privind înregistrarea mărcilor care la fel conţin elementul WEB cu drepturi exclusive 
în Republica Moldova, cum ar ti: marca naţională "WEBMONEY" N2 13691: marca 
internaţională "WEBHELP" N2 957486, Marca internaţională "WEBCAMPUS" N2823446, 
i\'1arca internaţională "WEBIT" N21 071 052, Marca internaţională "WEBCLIMA" N2917221, 
Marca internaţională "OPEN WEB NET" N2739670, Marca naţionalft "WEBART" N217825, şi un 
şir de alte mărci. 

Astfel instanţa a ajuns la concluzia că înregistrarea mărcii comerciale WEBMALL în 
limitele solicitate de reclamant, nu contravine legislaţiei naţionale şi/sau internaţionale în 
dom.eniui protecţiei mărcilor, ca urmare instanţa consideră că Decizia Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală nr. 13421 din 26.10.2012 în partea limit[lrii dreptului exclusiv asupra 
elementului WEB MALL şi Hotărîrea Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Propri~etatea Intelectuală din 26.03.2013 sunt neîntemeiate şi ilegale. 

In conformitate cu art. art. 181,238-241 CPC, instanţa de judecată, 

hotărăşte: 



" ... ) ..... 
",~, , 

- .•. -0;;, 

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de fM "Auto Mall" SRL împotriva 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind contestarea 
actului administrativ. 

Se anulează parţial decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova nr. 13421 din 26.10.2012, în partea limitării dreptului exclusiv asupra elemehtului 
\VEBMALL. . 

Se ,mulează hotărîrea din 26.03.2013 a Col11isiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind respingerea contestaţiei şi menţinerea 

în vigoare a Deciziei 111'. 13421 din 26.10.2012. 
Se obligă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova să 

înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului "WEBMALL" conform Cererii de înregistrare 
a mărcii cu 111'. depozit 029669 din 18.08.2011. 

.• <' 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni. 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul 

~ 
M. Ciugureanu 


